RetroBeeld Videoportretten

 Zowel geschikt voor ouderen als voor kinderen
 Herinneringen aan vroeger vasthouden
 ‘Nu’ en ‘toen’ voor altijd bewaren

Voor eeuwig vasthouden hoe
iemand op dit moment is,
herinneringen aan vroeger en
beelden van de toekomst

 Opnames bij u thuis of op locatie
 Gesprekspartner door u aangewezen
 Hoge kwaliteit en filmische beelden

VIDEOPORTRETTEN
Persoonlijk gesprek op video

 Tarieven op aanvraag
 Levering op DVD en USB-stick (HD-kwaliteit)

Informatie over mogelijkheden en tarieven:

Wanneer een grootouder vertelt over wat zijn of haar
grootouders over hún jeugd vertelden, kan een familieverhaal tot wel 150 jaar terug gaan.
Onbeschrijflijk waardevol.
In een videoportret voor altijd behouden.
Meningen, ideeën, wensen en dromen van een kind:
een uitdrukking van een vluchtige levensfase, voor
altijd onvergetelijk.
Een videoportret is altjd ook vanzelf een historisch
document en schildert een tijdsbeeld wat met de
jaren in waarde toeneemt.
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Niets geeft een levendiger beeld van hoe iemand is
dan een gesprek op video waarin iemand vertelt over
onderwerpen die hem of haar raken.

(Groot)ouders die in beeld vertellen over hun unieke persoonlijke ervaringen en herinneringen
Kinderen die vertellen over hun korte verleden of dromen over de lange toekomst
Vader, moeder of uzelf in een persoonlijk gesprek, of iets wat altijd al verteld moest worden

Voor eeuwig bewaard...
Een videoportret is een tot videofilm verwerkte opname van een
persoonlijk gesprek tussen twee mensen waarbij één deelnemer
van heel nabij op een prachtige manier in beeld gebracht wordt.

RETROBEELD VIDEOPORTRETTEN
Het idee om videoportretten te maken is
oorspronkelijk ontstaan als methode om
de waardevolle inzichten en herinneringen
van ouderen voor het nageslacht te bewaren. Persoonlijke ervaringen en
herinneringen die opkomen wanneer je
écht met iemand in gesprek gaat, zijn
meestal buitengewoon rijk en waardevol.
Praten over ‘vroeger’ maakt veel los.
Het doet mensen vaak goed om te kunnen
vertellen en gehoord te worden.

Videoportretten - Leven vastgelegd op video
RETROBEELD filmt
van heel dichtbij met
apparatuur van hoge
kwaliteit een gesprek
met een (groot)ouder,
een kind of met uzelf.
Door in een gesprek aan te sturen op herinneringen,
ervaringen, dromen of wensen wordt op beeld
vastgelegd hoe iemand op dit moment werkelijk is.

Wanneer iemand vertelt over iets wat hem of haar
raakt, drukken houding, gezichtsuitdrukking,
beweging, stem en intonatie erg veel uit. Het op
video vastleggen hiervan geeft een ongekend
levensecht beeld van ‘nu’ maar ook van ‘toen’.

Tegelijk komen in een goed gesprek vanzelf veel inzichten en waardevolle herinneringen over ‘vroeger’
omhoog die op video vastgelegd voor altijd worden
behouden en bewaard.

Een gesprek wordt gevoerd door u of door iemand
die door u is gekozen, bijvoorbeeld iemand uit de
nabije omgeving/familie. Als u het juist prettig vindt
om een ‘onbekende’ het gesprek aan te laten
knopen, is de cameraman tegelijk de (ervaren)
gesprekspartner. Een gesprekspartner kan wel of niet
mee in beeld worden gebracht.

Een videoportret is geschikt voor alle leeftijden.
Bij een gesprek met een kind over herinneringen,
dromen of wensen, waarbij het kind van heel dichtbij
in beeld gebracht wordt, wordt een per definitie
vluchtig moment voor altijd vastgehouden wat
prachtig is om later terug te zien.

Een gefilmd gesprek wordt verwerkt tot een
complete videofilm, en kan aangevuld worden met
beelden van de omgeving.
Het geheel wordt zowel op DVD als op USB-stick
(HD-formaat) afgeleverd. U kunt meerdere kopieën
bestellen. In principe houdbaar voor de eeuwigheid.

Een gesprek kan op elke gewenste locatie plaatsvinden en worden opgenomen.
Voor een goed gesprek is een rustige en prettige
sfeer nodig. Een gesprek kan starten aan de
hand van een aantal voorbereide vragen, eventueel samen met oude foto's. Gaandeweg kiest
het gesprek een eigen richting of een vooraf
gekozen onderwerp wordt verder uitgediept.

